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CARVALHO, José Maurício de. Ética. São João del-Rei: UFSJ, 2010 

 

José Maurício de Carvalho é Professor Titular na Universidade Federal de São João 

del-Rei, mestre, doutor e pós-doutor em Filosofia. Sua produção científica conta com mais 

de oitenta publicações integrais em Atas de eventos científicos, nacionais e internacionais. 

Ética é o seu décimo sétimo livro publicado e vem compor o conjunto de sua obra. Ética é, 

inicialmente, uma homenagem que o autor presta ao centenário de Miguel Reale (1910-

2006). De um modo geral, o livro enfoca a contribuição de Reale à Filosofia 

contemporânea, mas não se reduz a isto. A coerência com que o Professor José Maurício 

reconstrói a teoria dos objetos, tema central da filosofia de Reale, que reconhece uma 

terceira esfera de objetos, é de uma generosidade ímpar. Trata de problemas densos com 

uma clareza impecável. Aborda a reflexão realeana, que orientou seus séquitos, de que “o 

ser do homem é o seu dever ser”. Essa reflexão é o que afinal conduz o pensamento do 

autor José Maurício neste livro. Faz uma análise do conjunto dos padrões éticos na cultura 

ocidental para avaliar o caminho trilhado remotamente entre os nossos pares. A partir da 

análise da tradição culturalista, ele nos conduz a conclusões interessantes sobre o que ele 

denomina como “mentalidade moderna”. A superação da tradição cultural brasileira só será 

possível a partir do momento em que se conseguir suplantar “a herança moral católica 

herdada de Portugal”, afirma o autor. A reflexão e reconstrução histórico-cultural 

empreendida no texto Ética, demarca a primeira parte da obra. Inscreve-se na segunda parte 

uma preocupação do autor com as questões políticas. Em tópicos de pequenas extensões, o 

autor expõe problemáticas bastante densas, consegue ser profundo sem, contudo, ser 

cansativo. Traduz suas considerações de maneira clara e objetiva, com a generosidade 

filosófica que se espera de um pensador da sua envergadura. Descarta a idéia do “cada um 

por si” enfatizando que a responsabilidade pelas escolhas é de caráter pessoal e 

intransferível, haja vista os caminhos que percorremos hodiernamente ao nos depararmos 

com as exigências cotidianas. Para o autor, essa é uma verdade tão fácil de entender quanto, 

em muitos casos, difícil de aceitar. O que vai ultimar o caráter da reflexão do leitor é a 

constatação flagrante das questões morais implicadas nessas escolhas. Para fundamentar 

tais afirmações, ele vai buscar na Doutrina da virtude (1797), de Kant, a idéia de que “A 
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ética não dá a lei para as ações, mas apenas as máximas das ações”. Dizer o que podemos 

ou vamos fazer é uma característica tão humana quanto o é a moral em si mesma. 

Distinguir aquilo que se pode conceber como sendo ética e buscar a linha que a difere 

daquilo que se pode afirmar como sendo moral acaba sendo a maior preocupação do 

filósofo e escritor José Maurício de Carvalho. O livro é empolgante por sua densidade, 

originalidade e clareza. Deve ser adotado por todos aqueles que, seriamente, investigam os 

problemas éticos, políticos e morais, aí, exaustivamente, trabalhados. Ética, mais do que 

investigar friamente conceitos, procura nos situar nesses tempos onde muitas vezes não 

apenas se confundem os conceitos, mas se parece ignorar que “a pessoa humana é o maior 

valor da nossa cultura” e como tal deve ser pensada. 
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